Explorer

SØNDAG DEN 27. APRIL 2014
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Bestil nu og spar kommende
      

15 dages rundrejse - nu på en ny og afslappet måde!
Vor store succes - her oplever du det bedste af vestlige USA med de kendte
storbyer Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, dansk grundlagte Solvang
samt de fantastiske nationalparker.
Afrejser fra Billund og Kastrup: 21/5, 16/7, 20/8, 03/9, 17/9, 1/10, 22/10, 5/11

Pris fra kr. 12.995

pr. person i delt dobbeltværelse
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8 dages rundrejse med
Anders Errboe som rejseleder
Vi har fokuseret på
indhold og kvalitet.
Vores tidligere afgange med Anders
har været en stor succes, så tag med
og oplev et af Europas tidligere
lukkede lande, hvor du støder på stor
gæstfrihed og venlighed.
Afrejser: 03. oktober

Pris kr. 9.900

Vulkanøens storslåede natur,
opvarmet af Golfstrømmen, lige syd
for Polarcirklen, venter på at give dig
en oplevelse for livet.
Oplev Reykjavik, Den Gyldne Cirkel
med Gullfoss, Thingvellir og Geysir,
Hvalfjord, Borgarfjord,
Den Blå Lagune og meget mere!
Afrejse: 13. - 16.juni 2014

Pris kr. 6.750
pr. person i delt dobbeltværelse

pr. person i delt dobbeltværelse

Inkl. mange måltider og udflugter hver dag!
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Festspillene i Verbier
Stor musik i stor natur i de Schweiziske
alper. Vi deler sangere med The MET i
Puccinis Kappen og Verdis Don Carlos.
Beethovens og Sibelius’ violinkoncerter med verdenskunstnere.
Afrejse: 27. juli - 03. august 2014
Pris kr. 13.950

Opera Festival i Riga
Letlands hovedstad er valgt til
europæisk kulturhovedstad i 2014 og
du kan komme med til operafesten.
Sightseeings, vinsmagning og
  
Afrejse: 11. - 15. juni 2014
Pris kr. 8.880

Nemt, billigt og bedre når du vælger
vores kør-selv ture. - Ruten er lagt,
overnatninger og billejen inkluderet
og så får du dansk kørselsvejledning!

Highlights of the West
Oplev turen langs Stillehavskysten
mellem Los Angeles og San Francisco. Nationalparkerne Yosemite,
Death Valley, Sequoia, Las Vegas,
Bryce Canyon, Zion, Grand Canyon,
Lake Powell.
Tur inkl. billeje ved 2 voksne og 2
børn fra kr. 2.775
Vi tilbyder mange ture - se også:

Cowboys & indians eller
Route 66-Historic Route

Motorhome 2014
Vi har stadig ledige vogne i sommerferien.
Bestil motorhome til efterårsrejsen allerede nu.
Vi gir’ dig markedets bedste tilbud!
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